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PASEN
Voordat de school gesloten werd, hebben ouders van de ouderraad een
gezellig voorjaars-/paashoekje gemaakt in de gang. Zie foto hiernaast.
Voor ons, de leerkrachten is dat gezellig binnenkomen iedere dag.
Hartelijk dank, ouders!

VOORTGANG SCHOOL i.v.m. het CORONAVIRUS
Dinsdag 31 maart a.s. overlegt het kabinet over de maatregelen die
gelden tot 6 april. Vervolgens maakt de overheid die dag bekend wat
daarvan de uitkomsten zijn. Wij gaan er van uit dat we dan weten wat er
gebeurd met de scholen vanaf 6 april. Zodra daarover meer bekend is,
hoort u van ons via Schoudercom. Meest direct werkt de app van
SchouderCom. Denkt u er ook aan de filmpjes en berichten van de
juffen aan uw kind te laten zien. Dat wordt zeer gewaardeerd!
Op de website van de GGD en de website van het RIVM staat de meest
actuele informatie over het coronavirus. Het RIVM heeft een speciaal
telefoonnummer voor vragen over corona: 030-2749111.

WISSELDAG DINSDAG 31 mrt. a.s.
Voor de derde dinsdag op rij leggen de leerkrachten werk klaar voor de leerlingen. We proberen u
op de hoogte te houden via Schoudercom en vragen u hetzelfde terug te doen. De leerkrachten
laten u via Schoudercom weten welke boeken en schriften thuis nodig zijn en niet omgeruild hoeven
te worden. Zij geven ook aan wat ingeleverd moet worden. Als iets niet gemaakt is, kunt u het toch
inleveren, zo kunnen de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen volgen. Ook de
rapportmap moet uiterlijk dinsdag a.s. ingeleverd worden. Het schoolwerk wisselen verloopt goed.
Neemt u aub een afstand van 1,5 meter in acht, als u een ouder of kind in de gang of het lokaal treft.
Hartelijk dank voor uw medewerking. Inmiddels hebben de leerkrachten ook telefonisch contact
gehad met u en uw kind. Zo proberen we de kinderen te laten ervaren dat school gewoon ‘doorgaat’
en proberen we u een hart onder de riem te steken. We hebben alle begrip voor de soms moeilijke
situaties die thuis kunnen ontstaan doordat ouders thuis moeten werken, kinderen begeleiding nodig
hebben en boodschappen en het huishouden ook door moeten gaan. Maar iedereen doet wat hij of
zij kan. U bent allen kanjers en uw kinderen ook!!

RAPPORTEN
De week van 6 april wordt de week van de rapporten en de rapportgesprekken. Op dinsdag 7 april
a.s. krijgen de leerlingen het 2e rapport. Indien de school nog gesloten is, ligt het rapport bij het
werkpakket van uw zoon of dochter.
Als we de rapporten niet fysiek mee kunnen geven, ontvangt u dinsdag 7 april een pdf bestand van
het rapport via Schoudercom. Aansluitend houden we in die week een belronde naar aanleiding van
het rapport. Als de kinderen weer naar school mogen, wordt het rapport dinsdag 7 april meegegeven.
In dat geval zetten we schoudercom open voor de rapportgesprekken op school in die zelfde week.
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VORMINGSLESSEN 2020-2021
Afgelopen week heeft u een schoudercom bericht met een formulier voor de vormingslessen voor
groep 5 t/m 8 ontvangen. Deze is nogmaals bijgevoegd. U kunt de ingevulde brief in de brievenbus,
die aan het gebouw hangt, stoppen. Mocht u de brief niet kunnen printen, dan kunt u een briefje met
daarop de naam van uw kind, de groep en uw voorkeur in de brievenbus stoppen. Inscannen en
sturen naar info@basisschooldepijler kan ook. Graag uiterlijk donderdag 16 april a.s.

VANDALISME
Helaas merken we dat 2 dagen achter elkaar het hek naast de school kapot gemaakt is. Opa Koos
en de vader van Isa hadden het woensdag keurig gerepareerd, maar donderdagochtend bleken er
opnieuw palen uit de grond te zijn getrokken. We hebben het hek nodig voor de veiligheid van de
kinderen als ze weer naar school komen. Opa Koos heeft vanochtend opnieuw het hek gerepareerd.
Bij deze vraag ik u een oogje in het zeil te houden. De kinderen zijn van harte welkom te spelen op
het plein als ze niet met al te grote aantallen zijn, maar houdt u aub goed in de gaten dat ze daar
spelen en geen dingen stuk maken. Dank voor uw medewerking.

WAT GAAT NIET DOOR?
-De school is gesloten tot 6 april. Volgende week dinsdag horen we meer over hoe verder. Voor de
maand april zijn alle activiteiten op school opgeschort.
-Van Ewoud Verbaas ontvingen wij dit bericht omtrent de schoolvoetbal: ‘Door het verlengen van de
maatregelen met betrekking tot het coronavirus door de regering is het helaas niet mogelijk om dit
jaar het schoolvoetbal 2020 te spelen. Verplaatsen naar het najaar 2020 is geen reële optie omdat
sommige scholen dan al begonnen zijn en 2 toernooien in 1 schooljaar is niet wenselijk’.
-Ook de jaarlijkse avond4daagse die gepland stond in juni gaat niet door.

AGENDA
Di. 31 mrt. Werk inleveren en ophalen op school
tussen 8.30 en 16.30 uur.
Do. 2 apr. Cafe GEZIeN gaat niet door!
Do. 9 apr. Paasviering wordt opgeschort.
Heeft u hulp nodig tijdens de Coronacrisis? Er zijn
mensen in uw buurt die willen helpen. Welzijn
Hoeksche Waard heeft inwonersinitiatieven op haar
website geplaatst; www.welzijnhoekschewaard.nl

#SNOR
#zorgvoorelkaar
Juf Anja vertelt in het filmpje op schoudercom dat de kozijnen klaar staan. Op de foto
hierboven zie je dat er al kozijnen in de muur geplaatst zijn. Mooi wordt het hè!!!!

